
JAZZ LUSO VIAJA
DAHOLANDA
PARA PORTO
LISBOA E COIMBRA

Marco Santos atua
na Casa da Música no
Hot Clube de Portugal
no Salão Brazil e no
Clube Ferroviário

CONCERTOS O músico e

compositor de jazz Marco
Santos afirmou à Lusa que
amensagem do álbum de es
treia Ode portrait é que
as pessoas se encontrem em
tudo o que fazem e que se
centrem em si próprias
Marco Santos com o seu en
semble apresenta o álbum
hoje a partir das 21 horas na
Casa daMúsica no Porto de
pois de amanhã no Hot Clu
be de Portugal em Lisboa a
23 destemês no Salão Brazil
emCoimbra e nodia 25 re
gressa a Lisboa para atuar no
Clube Ferroviário

Com Marco Santos per
cussões e programações es
tão Laurens Hoppe piano
Rui Silva guitarras acústica
e elétrica e Boris Oud con
trabaixo omesmo grupo de
músicos com quegravou o ál
bum constituído porsete te
mas todos de sua autoria
Umgrupo que é paraman

ter até porque já criámos
uma identidade disse omú
sico que antevê a colocação
de uma trompete numpró
ximo CD que pode sair lá
para o final do ano
Marco Santos insistiu

numa abordagem própria
com os músicos para tocar

cada composição nomeada
mente em termos de densi

dade procurando no quarte
to tentar trabalhar em trio
ou duo tocar o contrabaixo
com certos efeitos ou usar

unspapelinhos nas cordas da
guitarra o que dá um efeito
especial
Omúsico afirmou que teve

a preocupação de as composi
ções que fazem parte Ode
portrait não se tornarem
monótonas terem uma ca
dência e um ritmo tendo
contudo surgido de uma
forma muito espontânea
O nascer delas é muito es

pontâneo não sigo regras
dou liberdade amimmesmo
e deixo fluir essa espontanei
dade disse omúsico que re
velou que o piano é o instru
mento onde compõe

Mudança de pais ajudou
Referindo se ao álbum o
músico afirmou que é uma
viagem pessoal na qual foi
construindo vários univer
sos e ambientes e procura
que as passagens entre os di
ferentes temas se enca
deiem

Como exemplo mais fla
grante cita os temas Re
lapse Reseet que origi
nalmente erampara ser uma
só peça mas muito grande
o ritmo mais lasso do pri

meiro antecipa a cadência
mais enérgica do segundo
que surge como resposta
Omúsico vive atualmente

na Holanda mas salientou
que a mudança de país não
foi essencial para gravar o ál
bum tanto mais que ante
riormente trabalhoucomvá

rios coreógrafos e fez músi
ca desde jazz a cabo verdia

na mas ajudou pois deulhe margem de manobra
para se estudar a sipróprio
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